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ردیف

نام مرکز

نام مدیریت

آدرس

تلفن

1

مطب دکتر صبا سنگیان
مطب سرکار خانم دکتر فرشته
رضاخانلو
مرکز جراحی محدود میرداماد

دکتر صبا سنگیان

دکتر پویان دربانی

ورامین ،خیابان شهدا ،جنب داروخانه دکتر بانی ،پالک 68
اندیشه ،ابتدای فاز یک ،جنب بانک پارسیان ،ساختمان تشریفات ،طبقه
اول ،واحد 2
میرداماد ،جنب برج های اسکان

36291480

4

مرکز رویال بیوتی

حسن عطاری

5

مطب خصوصی دکتر محمد
جاللیان

دکتر محمد جاللیان

2
3

دکتر فرشته رضاخانلو

کریم خان ،استاد نجات اللهی شمالی ،روبروی بیمارستان محب یاس،
ساختمان بهرام ،طبقه  ،4واحد 10
جردن ،نرسیده به جهان کودک ،پشت پارک خشایار ،طبقه ششم برج افرا،
واحد 641

65508921
09022192424
88941073
88799749

6

مطب دکتر مریم صابرراد

دکتر مریم صابرراد

مرزداران ،خیابان ایثار ،ساختمان افرا ،واحد  ،14طبقه سوم

44381680

7

دکتر مریم صابرراد

متری امیری ،روبروی سی متری جی ،پالک  ،353طبقه اول 16
شهرک غرب ،بلوار دادمان ،نبش فالمک شمالی ،ساختمان پزشکان غزال،
طبقه اول

55788252

8
9
10
11
12

مطب دکتر مریم صابرراد
مطب پوست ،مو و زیبایی دکتر
مرتضی شمسی
مطب زیبایی دکتر افشین رنجبر
پازوکی
مرکز زیبایی دکتر سیامک
صدیقی
کلینیک پزشکی ،پوست و
زیبایی زیتون

دکتر افشین رنجبر
پازوکی

پاکدشت ،بلوار آموزش و پرورش ،ساختمان پزشکان کوثر ،طبقه دوم

36016510

دکتر سیامک صدیقی

سعادت آباد ،نرسیده به نیایش ،نبش خیابان قره تپه ای ،ساختمان برنا،
طبقه  ،5واحد 13

88692032

دکتر مرتضی چاوشی
خامنه

اندیشه ،شهرک صدف ،بلوار دکتر قریب ،مجتمع اداری تجاری زیتون

65573618

مرکز پوست و لیزر فردوس

محمد ملکی

فردوس غرب ،بعد از  4راه شقایق ،پالک  ،484واحد 9

44128485
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دکتر مرتضی شمسی

88584732
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ردیف

نام مرکز
مطب سرکار خانم شهرزاد
جعفری عدلی
مطب سرکار خانم دکتر پرند
عسگری
کلینیک تخصصی پوست و
موی نیل

16

مطب زیبایی دکتر امین توسلی

دکتر امین توسلی

17

کلینیک زیبایی و درمانی آوین

دکتر شاپور عزیزی

ظفر ،خیابان نفت شمالی ،پالک  ،31واحد 2

دکتر پروانه کاظمی

پونک ،بلوار همیال ،خیابان پارک ،میدان پارک ،ساختمان پزشکان
پاسارگاد ،طبقه سوم ،واحد 5

44483079

دکتر سمیعه حیدری

ورامین ،خیابان مسجد جامع ،کوی شهید قرنی ،بن بست قائم

36265640

13
14
15

18
19

مرکز تناسب اندام و زیبایی ایده
آل
مطب سرکار خانم دکتر سمیعه
حیدری
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آدرس

تلفن

نام مدیریت
دکتر شهرزاد جعفری
عدلی

مرزداران ،بین ناهید و بهار ،پالک 198

44380690

دکتر پرند عسگری

سعادت آباد ،چهارراه سرو ،نبش آسمان سوم ،پالک  ،2طبقه 6

22363598

محمد اسفندیاری

شهرک غرب ،بلوار دریا ،پ  ،104طبقه دوم

41233

پردیس ،فاز  ،2میدان امام خمینی ،بلوار مالصدرا ،طبقه اول ساختمان
رازی ،واحد 9

09365589594
22275600
22275602
22258752
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